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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 .آله ومن اتبع هداهعلى والصالة والسالم على رسول هللا و  ،هلل احلمد    
بن هادي املدخلي  مع فضيلة الشيخ الدكتور حممد فهذه بعض وقفات   ؛أما بعد    

 ا  عليها رد   فرد   ،هلل العليم بذات الصدور ا  ح  ص  ن   ا  سر   ها لهت  م  ها وسل  كتبت    ،-وفقه هللا-
 .مقبول   وال علمي    غري

 ل.يهدي السبي وهللا من وراء القصد وهو
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 الرحيم الرمحن هللا بسم

ٌ-خري   لكل هللا وف قه-ٌاملدخليٌهاديٌبنٌحممدٌالشيخٌمعٌوقفاتٌ 

 بعد: أما ،وصحبه أمجعني آله وعلى رسوله على والسالم والصالة هلل، احلمد

: عنه هللا رضي الداري متيم حديث يف قال -وسلم عليه هللا صلى- النيب فإن    
 وألئمة ولرسوله، ولكتابه، هلل،»: قال هللا؟ رسول يا ملن: قالوا ؛«النصيحة الدين»

 املسلمني بني واإلخاء اإلميان ورابطة الصدق عنوان وهذا ،«وعامتهم املسلمني
و ة   ال م ؤ ِمن ون   ِإَّن  ا: ))تعاىل هللا قال املؤمنني؛  و ال م ؤ ِمن ون  : ))تعاىل وقال ،((ِإخ 

لِي اء   ب  ع ض ه م   و ال م ؤ ِمن ات    و ي ِقيم ون   ال م ن ك رِ  ع نِ  و ي  ن  ه و ن   بِال م ع ر وفِ  ي أ م ر ون   ع ض  ب    أ و 
ة    ع زِيز   اَلل    ِإن   اَلل    س ي  ر مح  ه م   أ ول َِٰئك   و ر س ول ه   اَلل    و ي ِطيع ون   الز ك اة   و ي  ؤ ت ون   الص ال 
 ((.ح ِكيم  

رِكون   ي  ع ون   الذين وطالبه العلم لأه أعناق يف أمانة   تعاىل هللا دين كان  وملا      وي د 
 أسالفنا كان.  عباده به وأ م ر   هللا ارتضاه الذي السلفية منهاج على ويسريون حقيقته

  من كائنا    فيه جياملون وال احلق ي  ع ظِ مون منواهلم على سار ومن -مجيعا   هللا رمحهم-
 عمال   ذلك وحنو لبس أو شبهة أو خطأ اجتهاد   أو بقصد   عنه حاد أو خ ال ف ه كان
 و ال   لِلن اسِ  ل ت ب يِ ن  ن ه   ال ِكت اب   أ وت وا ال ِذين   ِميث اق   اَلل    أ خ ذ   و ِإذ  : ))تعاىل هللا بقول

ت م ون ه   ت م ون   ال ِذين   ِإن  : ))تعاىل قوله مثل من وخوفا   ،((ت ك   ال ب يِ ن اتِ  ِمن   أ نز ل ن ا م ا ي ك 
ِعن ون   و ي  ل ع ن  ه م   اَلل    ي  ل ع ن  ه م   أ ول َِٰئك   ال ِكت ابِ  يف  لِلن اسِ  ب  ي  ن اه   م ا ب  ع دِ  ِمن و اهل  د ى  ((.الال 
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 وأهِلها -هللا حبفظ احملفوظة- السلفية هللا دعوة على وحفاظا   وغريه، هذا ألجل    
 العلم أهل مكانة على وحفاظا   ونصابه، حمله يف أمر   لكل وتنزيال   ش قِ ها، وعدم

 الوقفات بعض -هللا وفقكم- فضيلتكم مع سأقف ورعايتها؛ حفظها الواجب
 :باهلل مستعينا   فأقول وتذكريا ، نصحا  

ٌ:األوىلٌالوقفةٌٌٌٌ

 عنكم املعهود املعروف مسلككم خيالف مسلكا   تسلكون -هللا وفقكم- أنكم    
 أو عباراتكم لخال من- وضوح   بكل به وختالفون مؤخرا ، الدعوية الساحة يف

 ومواقف املعتربة السلفية الشرعية   الضوابط   -ألشخاص   تبنِ يكم أو مواقفكم
 الشباب وتوجِ ه تدندن ما كثريا    الذين األكابر الكبار السنة علماء وتوجيهات
 حبر يف وشاخوا والدراية واخلربة الصدق أهل ألهنم وحميطهم غرزهم بلزوم والطالب

 ..للجميع وغفر ميتهم ورحم حيهم هللا حفظ والتجربة، العلم

 على التام وقوفكم مع( باإلمام امللقب) املعربي حممد املدعو من فموقفكم ●    
 الوثيقة قبل- قدميا   إليكم أرسلت وقد احلوثة، الروافض جتاه املنحرف منهجه حقيقة
 الرازحي بعلي املدعو مقلِ ده وتلميذه اإلمام هذا حول يل مقاال   -مبدة   احلوثية املعربية
 ق الةِ  ُم  ت ص ر  ) مس يته

 و م ع و اجل ه ال ِة، و الر و غ انِ  الز ي فِ  ِمن ِفيهِ  و م ا الر ازِِحي ِ  ب  ي انِ  ح و ل   امل
 هذا مقال سوء مدى فيه بي نت   وقد( و و ق  ف ة   ت  ن ِبيه   -هللا   و ف  ق ه  - اإِلم ام حم  م د الش ي خِ 
 أتباعه ت  ق رِ ب   وأنت له وتضليلهم فيه الكبار السنة علماء مكال  عن ناهيك املعربي

 نقضه وما ي عذر، ال أنه أثب ت   الواقع أن مع املخارج له وجتد وتعذره عنه وتسكت
 وحال حباله اخلبريين السنة علماء كبار  أن مع ذلك على شاهد   ألكرب العهود من
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 بكل يكيلون -هللا حرسها- ليمنبا وأتباعه زال وال وضالله حاله سوء بي نوا اليمن
 .األكابر ركاب على السائرين باليمن السنة مشايخ اجلهل أنواع

م د ال الذي موقفكم ●      الكبار قال الذي عطايا، أسامة املدعو من مطلقا   ُي 
 الوالد والشيخ -هللا حفظه- املدخلي ربيع العالمة الوالد كالشيخ  كلمتهم  فيه

 من عطايا أحدثه ما -هللا وفقكم- متاما   وتعلم. -هللا فظهح- اجلابري عبيد العالمة
 هللا حفظها- السودان بالد يف عندنا حىت املسلمني بالد يف وأشكاهلا بألواهنا الفنت
 املعروفني وطالهبم األكابر العلماء هؤالء يف الفاضح طعنه مع ،-املسلمني وبالد

 واحرتامكم، تزكيتكم وحمل كمإلي الناس أقرب ِمن كانوا  من هم بل املنهج بسالمة
 القضايا يف مفقودا   موجودا   كن:  له وتقول عطايا توبِ خ كنت  من -هللا وفقك- وأنت

 عطايا عن تسكت الغرابة كل  غريب   موقف   يف اآلن أنت وها.. و.. و.. و الكبار
 ن ح ط ِ  وحزبه

ِقط تطعن املقابل ويف وأدبا   علما   امل  طالب   وبرهان   حجة   بال وت س 
 كل  يف إسقاطهم إىل وتسعى واأللفاظ، األوصاف بأبشع وتصفهم األكابر، العلماء

 األغمار، الفراريج، الصعافقة،: وأقبحها العبارات بأشنع والبلدان األوساط
 .إخل... األهواء بأهل ملحقون األحداث،

 من ويقر هبم يزكيهم فيمن طعن   فيهم الطعن أن متاما   يعلم فطن   عاقل   وكل    
 يف قلت   حني الشديد لألسف هذا مبثل ص ر ح ت   بل ل م ح ت   وقد األكابر، مائناعل

 أحضاهنم يف إليهم ارمتى من فإهنم الصعافقة هؤالء وأما»: ألبانيا إىل حماضرتك
 فتجد. ذلك من باهلل نعوذ السن، يف كبريا    كان  ولو أهلكوه كالمهم  إىل واستمع
 -هللا وفقك- الشيخ فضيلة يا الكلمة هذه. «!الكبار بعض يف حىت ظاهرة   آثارهم
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 طالهبم يف بالغمز -هللا حفظهم- األكابر يف الغمز  يف عطايا عبارة نفس هي
 احملمدي، عرفات الشيخ) الدنيا يف السلفيني كل  وعند العلماء وعند عندك املعروفني
 .مجيعا   هللا حفظهم( إخل... اجلهين اإلله عبد والشيخ اخليربي، بندر والشيخ

 -هللا حرسها- التوحيد بالد خارج وكالمك ن  ي  ل ك امتد -هللا وفقك- بل    
 عند املعروفني -هللا حرسها- ليبيا بالد يف العلم طالب املشايخ اإلخوة من لتحذِ ر

 جمدي: العلم طالب املشايخ اإلخوة أعين وثقتهم تزكيتهم حمل وهم األكابر مشاخينا
 . املصرايت حذيفة وأبا املصرايت، عبيدة باوأ درمان، بن وطارق حفالة، بنا

 .العامل يف السلفيني بني التفريق يف نفسه عطايا مسلك هو -هللا وفقك- وهذا

 رده يف -ورعاه هللا حفظه- املدخلي هادي بن ربيع العالمة الوالد الشيخ قال    
 :فاحل على

موأصوا السلفي املنهج إىل ينتمون أشخاص   على األحكام إصدار إن»  تدوِ ي ُت 
 أضرارا   سب ب قد -وبراهني حجج   وبدون أسباب   بيان بدون- السلفيون هم بأهنم

 والرباهني احلجج بإبراز الفنت هذه إطفاء فيجب البلدان، كل  يف كبرية    وف رقة   عظيمة  
 هذه عن االعتذار أو وصواهبا، األحكام تلك بأحقية وتقنعهم للناس تبنيِ   اليت

 الفرق ضالل على والرباهني احلجج أقاموا قد السلف علماء أن ترى أال. األحكام
 بإصدار يكتفوا ومل -وغريهم- ومرجئة وقدرية وخوارج ومعتزلة وجهمية روافض من

 «واملقنعة الكافية والرباهني احلجج إقامة بدون واألفراد الطوائف على األحكام
 ([.9/158) والرسائل الكتب جمموع]
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 سابقا   هلم مناصحتك مع وغريه عطايا عن اآلن سكتت -هللا وفقك- وأنت    
 وح ذ ر ت   عطايا يف تكل م ت   بل وملحوظات، أخطاء من عليه هم مبا التام وِعل ِمك  

 باحلجج إخل.... و الناس، حديث يف يكذب وأنه العلم، منه يؤخذ ال وأنه منه،
 أتباعه وعن اآلن عنه س ك ت   ذلك ومع ،(الثقات الشهود عليه هذا وكل) والرباهني

 وال حجة   أي بال املعروفني السلفيني يف بطعنك مطار   كل  وطاروا فرحوا والذين
،  واجملروحني املطعونني جتاه والرباهني باحلجج الوقت ذات يف ت طاِلب مث برهان 
 .!!كالشمس  عندك املعروفة الدامغة باألدلة

 له، والتهوين الناصحني الثقات العلم أهل كالم  إسقاط من فيه ما فيه وهذا    
 .عجيب   غريب   ميزان   فهذا!! هلم املخالفني عن حق    وجه بال الدفاع مث ومن

 عملهم عدم ألجل حتذير   كل  منهم حذ ر ت   الذين السلفيون اإلخوة هؤالء مث    
 خيار من وأنه قبل من تزكيات عدة تزكيه كنت  والذي عرفات الشيخ جتاه بتوجيهك

 وهل عنده الذي الشر هو فما اجلرح هلذا توضيح   دون جترحه مواليو  العلم، طالب
 !.احلرب؟ هذه كل  يستحق

 عرفات.د جتاه هذا توجيهك يقبلون وال خيالفونك -هللا حفظهم- السنة ومشايخ
 األدلة كل  وعندهم خريا   عليهم ويثنون خيالفونك بل مجيعا   العلم طالب وجتاه

 هذا جتاههم أتتخذ هلم؛ جرحك وُمالفة وتزكيتهم تعديلهم على الدامغة واحلجج
 !!خالفوك؟ ألهنم يتخذوه أن الناس وتوجِ ه! املوقف؟
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 الشرعية الضوابط مع يتمشى ال ومقام   تصرُّف   هذا -هللا وفقكم- الشيخ فضيلة   
 واملواقف والرباء الوالء يكون أن إال يبق فلم بكم؛ يليق وال الباب هذا يف السلفية

 !!وذاته؟ الشخص على

 آدم ابن كل»: -وسلم عليه هللا صلى- قال ؛-هللا وفقك- الشيخ فضيلة أقول    
 عن مبعصومني ليسوا اإلخوة من فيهم تكلمت فمن اخلطأ؛ من يسلم ال« ...خط اء
 نصحتهم فهال وحججها ببيناُتا مآخذ عليهم عندك كانت  فإن والزلل اخلطأ

 هذه كاتب  أناحىت ) وسيكونوا الواضح للحق مث هلل عنها لريجعوا عليها ونبهتهم
 .حسيبهم وهللا حنسبهم هكذا داعني باخلري لك شاكرين( السطور

 مرات عدة معك اجللوس حاولوا أهنم لبعضهم النت يف كتابة    رأيت أنين وخباصة    
 .عندهم ما هلم لتبني هلم تستجب فلم واملشايخ، هم ذلك منك وطلبوا

 ألنه -هللا وفقكم- عنكم معروف   وذاك فقوالرت  به تنادي كنت    الذي الرفق فأين
 !.شرعيٌّ؟ مطلب  

 أو ومها ، بعضها يكون فرمبا ثبتت إن- ومآخذ أخطاء فرضا   عليهم كانت  لو مث    
 التشنيع هبذا هللا وفقك ِقب ِلك   ِمن يعاملوا هكذا هل -خاطئا   -نقال   أو- فهما  

ريء واضح   برهان   بال والتشهري والتحذير ريء من عليهم وجت   من كانوا  وهم جت 
 وقربك( املوثقة) تزكيتك حمل كان  -هللا وفقه- عرفات.د الشيخ هو فها ؛تالميذك
 بكل شعواء محلة   -يوافقك ال من وعلى- عليه تشن وضوح بكل إليه وأرشدت

 جترأ حىت!! والرباء الوالء هذا موقفك على وتعقد ظاهر برهان أي عن عارية صراحة
 الذين واملغرضني واملشاغبة العلم على املتهجمة من اعاتمج إخوانه وعلى عليه
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 عطايا كأسامة  العكر املاء يف االصطياد -صنعتهم الصنعة وبئست- ُيسنون
 الشيخ فضيلة أنت حىت بل ؛-هللا حفظهم- الكبار مشاخينا على حىت بل وأعوانه؛

 لسلفينيا وعلى عليك وشفقة   حرصا   هم من وهم بأكابرنا ع ر ض ت   -هللا وفقك-
-خري كل  يف أعمارهم وأطال وأثاهبم ورعاهم هللا حفظهم- أمجع العامل يف ودعوُتم

. 

ٌ:الثانيةٌالوقفةٌٌٌٌ

 ت زِن واملوقف التعامل كيفية  العظيم كتابه  يف تعاىل هللا ب  ني    قد    
 من العادل امل

 إذا -ذنوبا   أو بدعا   أو كفرا    كانت  سواء- والذنوب واملخالفات األخطاء أصحاب
 وعباده هللا دين على حفاظا   إال ذلك وما احلق؛ إىل والرجوع الصادقة التوبة أرادوا

 خطرا   ميثِ لون مبخالفتهم فهؤالء هللا إىل والدعوة الدين باسم يتكلمون الذين خاصة  
ت  ر ز   ودينها، األمة على عظيما    تأن    كل  شأهنم يف وي  ت أ ّن   رجعتهم يف احرتاز   كل  في ح 

 -ودعوة   علم   من حظٌّ  هلم كان  إن هؤالء- وُمالفاُتا احلزبية يف غارقني كانوا  ثحي
ك ت ون خيفاكم ال كما  فهؤالء!! واملتصدِ رة؟ املتعاِلم ة باجلهال فكيف  وي  ل ز م ون ي س 

 صدقهم ويبدو استقامتهم تظهر حىت املسار وتصحيح والتحصيل للطلب باجللوس
 األدب حسن عن بعيدا   الصنف هذا كان  ذاإ فكيف. العلم يف قدمهم وترسخ
 كيف!!  هللا؟ إىل الدعوة باب يف نفسه وأقحم األساليب أسوأ مع والعبارة واللفظ

 !!السلفية؟؟ الشرعية الضوابط ضوء على -هللا وفقك- الشيخ فضيلة هذا سي  ع ام ل  

 ع ل ي ِهم   أ ت وب   ف أ ول ِئك   و ب  ي  ن وا و أ ص ل ح وا ت اب وا ال ِذين   ِإال: ))تعاىل هللا بقول فأذكرك    
 ((.الر ِحيم   الت  و اب   و أ ن ا
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 :-هللا وفقكم- قلتم الباب؛ هذا يف أقوالكم من وهذا    

 مجلة   ينقضه أن بد ال... يكفي ال فهذا ،(رجعت أنا: )يقول أن وأما»    
 مجيعا   مماتنا بعد ولو غ  سائ عليه الرد فإن وتفصيال   مجلة   ن  ق ض ه لو وحىت وتفصيال ،

 يف -تعاىل هللا رمحه- قدامة ابن اإلمام فهذا ذلك؛ من شيئا   لكم وسأذكر ومماته،
- قدامة ابن يقول مقدمتها؛ عليكم سأقرأ ،(الكالم كتب  يف النظر حترمي) رسالته

 ابن نقض وبعد توبته بعد احلنبلي عقيل ابن على الرد يف أل ف ه ا هذه ؛-هللا رمحه
 وساق ،"الفضيحة" قدامة ابن يقول كما  وهي النصيحة، مساها اليت لنصيحته عقيل

 يرد أن من ذلك مينعه مل ذلك ومع الصحيح، بالسند الوفاء أيب توبة مقدمتها يف
 يريد ال احلسن وأبو السنة، علماء عند( مستقرٌّ )و( معروف  ) أسلوب   وهذا. عليها

 ([.القنبلة) بعنوان حماضرة من]« (جعتر  أنا) يقول أن بعد أح د   على أحد   يرد أن

 :سبق ما على بناء   -هللا وفقك- الشيخ فضيلة يا فأقول    

 لكم إحاطيت مع! الغرابة كل  لغريب   -معه ومن- مزمل املدعو من موقفكم إن    
 ودون جدوى دون لكن طرفكم، إىل الطالب طريق عن خطابات   جلملة وإرسايل

 .هؤالء أمثال حال حول الذكر نفةاآل الشرعية للقواعد مراعاة  

 ..جدوى بال مرات   عدة زيارتكم وحاولت   املدينة جئت   وقد ●    

 ..أيضا   جدوى بال مرات   عدة عليكم واتصلت ●    

 وتعرفون تصلكم والرسائل.. أيضا   جدوى بال رسائل عدة لكم وأرسلت ●    
 !!املسلم على السالم حىت تردُّون وال حمتواها



10 
 

 بسبب هلا س ب ة   وصاروا السلفية الدعوة صورة شو هوا هؤالء أن لك بي نت   وقد    
 باسم هذا كل  وغريهم؛ للصوفية التكفري يف وغلوهم لفظهم وسوء وسفههم جهلهم
 بني املختلطة واجلامعات األسواق يف ُياضرون وأهنم!! والسلفية التوحيد إىل الدعوة

 اليسار أحزاب وأفعال  منهج من هوو ) النقاش بأركان يسمى ما حتت اجلنسني
 مجاعات عليه وسارت دعوُتم، يف -الشيوعيني خاصة  - اجلامعات يف والسياسة
 املتصدرة هؤالء مجاعة منها نشأت اليت السنة أنصار ومجاعة املسلمني اإلخوان
 والشتم، والسب واخلصومات، واملهاترات املناظرات منهج على وميشون ،(املتعاملة

 إخل.... و القدم وكرة والفن الغناء أصحاب وحماكاة والسخرية، اإلضحاكو  والتهريج
 !!والسنة التوحيد إىل الدعوة باسم ذلك كل  غيور ؛ سلفي    كل  جبني له يندى مما

 عدة ووج ههم -هللا حفظه- ربيع الوالد للشيخ جاءوا أهنم متاما   وتعلم    
 .توجيهات  

 مين أخطائهم من جزءا   وس لِ موا باال ، هلا ق واي  ل   ومل خالفوها واضحة   توجيهات   وهي
 ..أيضا   باال   هلا يلقوا ومل غريي ومن

 من عليه هم ما على وهم اهلاتف عرب عندهم حتاضر منك بكلمة   أنت فإذا    
 عليه بناء   منك وطلبت ذلك لك وبينت هذا، حول راسلت ك وقد!! املسلك سوء
 .تستجب فلم عندهم، احملاضرة عدم

 !!عجبا   فعجبا   ختاطبهم وأنت بالفيديو أنفسهم ص و روا وقد ●    
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 يف الشرعي الضابط هو ما»: قدميا   لكم و جِ ه سؤال   يف -هللا وفقكم- قلتم وقد
 هذا أن الشرعي الضابط: اجلواب والندوات؟ احملاضرات إلقاء عند العلماء تصوير
 كالم  يسمعوا أن إىل حباجة لناسا العلماء، على يتفر جون حباجة   ماهم والناس حرام،

 سبقوهم علماء كالم  من يستفيدون الناس يزل ومل كالمهم،  ويبلغهم العلم أهل
 إخل« ...الكبائر من -األحبة معشر- والتصوير. الكتب طريق عن السنني مبئات

 .جوابكم

 صدري؛ ضاق كم  هللا يعلم»: أيضا   لكم تسجيل   يف -هللا حفظكم- وقلتم    
 ي قال اليت الد ورة هذه مثل يف ت ص و ِر ال يت األدوات هذه رأيت حينما ديفؤا وانقبض

ا: عنها  وأثر ات ِباع   أهل   سلفيُّون معروفون -احلمد وهلل- فيها واملشايخ سلفي ة دورة   إهن 
 وإعالهنا لشعارها موافقة   مضموهنا يف تكون أن ينبغي الد ورة هذه ومثل هؤالء فمثل

 االت ِباع، -وأرضاهم عنهم تعاىل هللا   رضي- الص احل والس لف األثر أهل عالمة: إذ
 الن ذير البشري الر سول عن جاء وحتذير هني   من وكم الت صوير يف ورد حديث من وكم

 .عليه وسالمه هللا صلوات

 م ِلح ة، ضرورة العصر هذا يف أصبح هذا إن  : قائل يقول قد! اإلخوة معشر    
 ووصل األو ل القرن يف انتشر قد وتعاىل تبارك هللا دين فإن   كذلك  ألمرا ليس: فأقول

 احلني ذلك يف العامل قار ات ث لثي ي قارب ما فأخذ فرنسا ختوم وإىل الصِ ني ختوم إىل
( الت صوير) عن فضال   إذاعات غري ومن نراه حنن الذي الش كل هبذا إعالم   غري من

باشر البث) ي س مُّونه الذي والبث
 
 الفاحتني أولئك أيدي على هللا دين يزل ومل( امل
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 كان  ما على ظاهرا ؛ عزيزا ؛ قويا ؛ الرجال من األفذاذ الفحول والعلماء األبطال
 .«قبلهم

 هذا مزمال   املدعو -الشرعية باملخالفات املليئة- العربية قناة استضافت وقد ●    
 مِل   إليه باإلشارة السعودية الصحف دىإح وقامت!! مِل ؟ والصوت بالصورة وحاو ر ت ه  
 !!الكواليس؟ وراء ومن!! والسياسة؟ اللعبة مراحل من مرحلة هذه هل!! ياشيخ؟

 ِبك ل ِ  الباطل وكشفوا احلق فيها العلماء ب  ني    والسنة والتوحيد العلماء بالد إن    
 األهواء أهل نم وغريه واحنرافاته القرضاوي وضالل اإلخوان فكر وبي نوا ص و رِِه،
 هذه مثل يف العلمي األكابر كالم  نشر يف األوساط هذه مثل ت  ن ش ط   مل    مِل   والبدع؛
 أم!! مِل ؟ عددا   سنني من التوحيد بالد وعلى عليهم هللا بفضل ب  ت ا   ب  ت وها اليت القضايا

  العامة ط ر  األ   يوافق ما يقولون سوقي ة متعاِلم ة ملهرجني املرحلة هذه يف ُيتاجون أهنم
 وأوضحوا بي نوا الكبار أن مع!! الكبار طريقة على ليس لكن الساسة تقوله كما

 .-هللا أثاهبم- نصح   كل  ونصحوا

 -ال؟ ولال صح- للصوفية قنوات   ترون اآلن»: -هللا وفقكم- قلتم وقد    
 جيب القنوات؛ هذه يف انظر.. لإلخوان قنوات.. للروافض ملن؟ قنوات.. فضائية

 !!وقابِلين فيها تطلع سلفية واحدة دجاجة يل

 هذه يدخل احلمد وهلل سلفي ا   جتد ما. -التعبري هذا صح كان  إن- سلفية دجاجة
 [.إليها والدعوة بالسنة التمسك حماضرة من مفر غ] «القنوات
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 بأسامة املفتون- اللييب يونس املدعو بالسودان هذا مزمل على نزل وقد ●    
 !!حلقته يف معه وظهر -العلم أهل يف الطعانني طالبه خواص ومن عطايا

ٌ:الثالثةٌالوقفةٌٌٌٌٌ

 يتمنون -اجلميع هللا حفظ العلماء أكابرنا عن فضال  - السلفيني إخواين وكل أنا    
 فضيلة لك أقوهلا لكن وخربوا، عرفوا م ن -هللا وفقكم- تكون وأن خري   كل  لك

 البعيد   ق  ر ب ت   وعرفنا؛ عهدنا عما ر ت  ت  غ ي    قد: صراحة بكل -هللا وفقك- الشيخ
 باسم واألكابر بالكبار ت  ه ك م ت  .. الناصح املعروف   القريب   وأ ب  ع د ت  .. الغريب  
 !والتصريح بالتلميح وغمزُتم خالفتهم بل!! األكابر على والثناء الذب

 خلريا لك ُيبون الذين الصادقني السلفيني كل  ،-هللا وفقك- الشيخ فضيلة    
 لك أقوهلا غريبة منكرة   أمور   من اآلن عليه أنت ما -تأملهم مع- والحظوا حلظوا
 وتدبُّر تأمل   وقفة نفسك مع -هللا وفقك- ياشيخ قف.. وصدق   صراحة   بكل

،  يستخفك ممن واحذر الصادقني، الناصحني كلمات  واعية   أذن   بكل وامسع حال 
هموأ ب   واإلفساد، للفتنة األقاويل لك وينقل  فكلٌّ  جوارك؛ عن السقطة والسفهاء ِعد 

 .ببطانته

 عبيد جرحه ولو أعرفه شخص   يف جرحا   أقبل لن أين عين بلِ غوا»: قولك وأما ●    
 قواعدهم إىل أحتكم وأنا. جرحه على الدليل يذكر أن إال مسلم أو البخاري أو

 .«فيهم طعنا   ي  ع دُّ  ال لكالمهم ور دِ ي إليها، أحتكم لكن أرتضيها ال كنت  وإن
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 علم   بال جرحوهم الذين هم فمن السنة؛ مبشايخ والتهكم احلط ِ  من فيه ما فيه فهذا
 !.هوى يقولون وإَّنا برهان   وال دليل وال

 وهل!! وصحبتهم؟ غرزهم للزوم الشباب وتدعو دعوت   الذين األكابر م ن مث
 دين يف هلا أصل ال همأنفس عند من قع دوها إليها وحتتكم ترتضيها ال اليت قواعدهم

 فيها؛ اجملاملة وال إليها االحتكام   أصالة   جيوز ال هلا أصل ال كانت  لو فإهنا!! هللا؟
 ل زِم   -هلل واحلمد كذلك  وهي- قامت األصول على كانت  ولو. دين   األمر ألن

 وخ ال ف ت   النفس سخطت ولو هبا والرضى منها واالنطالق وعليها هبا االحتكام
 .ون  ب  ع ت   أ ِخذ ت   هللا دين من األهن مسارها

 اإللزام من هذا فهل «فيهم طعنا   ي  ع دُّ  ال لكالمهم ور دِ ي»: -هللا وفقك- قولك مث
 !.فيك؟ طعنا   دليل على ينب مل إن لقولك ردهم جتعل حيث هلم

 .يعطوك؟ فلم باألدلة وطالبتهم -جرحه دليل تعرف ال ممن- جرحوه من هناك وهل

 لكل الواضح الفرق وجود مع طالبوك كما  بالدليل إلزامهم حتاول أنك التنبيه مع
 .منصف

 عطايا أن مع ،-وغريه- عطايا جرح دليل تذكروا مل -مثال  - تقول فأنت
 بيانه سبق كما  جرحتهم أنت بل البلدان؛ من عدد   يف فتنهم يرون الناس ومجيع أنت
 .مستمرة زالت ال وفتنه

 أنت أناس هم -عرفات كالشيخ- دليلبال وطالبوك أنت جرحتهم من بعكس
 منهم وطلبوا التدريس على وحثوهم عنهم ودافعوا زكوهم العلماء من وغريك زكيتهم
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فالفرق واضح بارك هللا  إخل...الساعة هذه إىل ردودهم ونشر املخالفني على الرد
 .فيكم

 وعدم التهكم عني هذا« ...مسلم أو البخاري أو عبيد»: -هللا وفقك- قولك مث
 مثل يصدر أن جبميل   ليس حقهم؛ وحفظ معهم والتأدب العلم أهل مقام مراعاة

 احرتامهم إىل وتدعو..  األكابر األكابر األكابر: تدندن وأنت حقهم يف منك هذا
 فإهنم واأللفاظ األساليب هذه مثل حولك ومن الطالب يسمع فحني! ولزومهم
 عطايا ويفعل ف  ع ل   كما  داحلدو  ويتجاوزون العلماء مقام على يتجرؤون بسببك
 وكسائر بلدان، عدة يف وغريهم)امللقب باإلمام(  املعربيحممد  وأتباع وأتباعه

 .-وشر سوء   كل  من والعباد البالد هللا محى- واخلوارج احلدادية

 ....«أحدا   أخاف ال هادي بن حممد أنا»: -هللا وفقك- وقولك    

 خياف ال احلق على السائر الرجل ؛حق كلمة  هذه -هللا وفقك- شيخ يا نعم    
 الصالة عليهم- وأنبياءه رسله واصفا   هللا قال كما  له شريك ال وحده هللا إال

ا   خي  ش و ن   و ال: ))-والسالم ؛ وبراهني حجج   مقام املقام لكن(( هللا ِإال أ ح د   وبينات 
 مثل يف القول ذاه مثل يغين ال معتربة بينات   بال بالسلفية معروفني أناسا   جترح حني
 هذه مبثل واإلفصاح بالتصريح الكبار عن وأثر   عهد   عدم عن ناهيك املقام، هذا

 أثاهبم- ورسوخهم حجتهم قوة مع والتواضع العلم أهل ِمن   هم م ن   وهم العبارات
 .-هللا

 السلفيني ويفر ِق والتعدي اجلرأة على الشباب يريب -هللا وفقك- املسلك وهذا    
 .املرعية احملفوظة ودرجاُتم الناس ومراتب واآلداب دوداحل وُيطِ م
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 احلق، وطالب علمائنا سائر وعن وعنا عنكم يرضيه ملا التوفيق لكم هللا أسأل    
، حبسن لنا خيتم وأن  .املستعان وهللا ختام 
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